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BAB I 

PENDAHULUAN 

A . Latar Belakang 

 Penyakit jantung koroner (PJK) penyebab kematian nomor satu di dunia. 

Sebelumnya menduduki peringkat ketiga (berdasarkan survei pada tahun 2006). 

Laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa 

penyakit jantung merupakan penyebab kematian mendadak. Satu dari empat 

laki-laki dan satu dari lima perempuan meninggal pertahunnya karena penyakit 

jantung koroner yang merepresentasikan sekitar setengah kematian akibat 

penyakit kardiovaskular. Terjadinya penyakit jantung koroner antara perempuan 

dan laki-laki tidak ada perbedaannya untuk terkena penyakit jantung koroner, ada 

yang mengatakan bahwa perempuan lebih banyak terjadi penyakit jantung 

koroner merupakan kesimpulan yang salah, faktanya tidak banyak perbedaan 

antara perempuan dan laki-laki dalam insidensi penyakit ini dihitung berdasarkan 

harapan hidup yang lebih panjang (Huon, 2002).   

 Penyebab kematian di Indonesia telah bergeser dari penyakit infeksi 

menjadi penyakit degeneratif yang salah satunya adalah penyakit jantung. Hasil 

Survei Kesehatan Nasional 2001 menyatakan bahwa kematian karena penyakit 

jantung dan pembuluh darah menduduki angka tertinggi yaitu sebesar 26,3%, 

lebih tinggi dari kematian karena penyakit infeksi yang menduduki peringkat 

kedua (22,9%) dari seluruh kematian (Tim Surkenas, 2002). Angka Indonesia 

tersebut mirip di Amerika Serikat tahun 2004, kematian akibat penyakit jantung 

sebesar 27% atau sekitar 650.000 orang dan 75% dari jumlah tersebut karena 

penyakit jantung koroner (PJK) (WHO, 2005).  
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 Di Jawa Tengah prevalensi risiko penyakit jantung koroner masih cukup 

tinggi. Menurut diagnosis tenaga kesehatan sebesar 0,8 % prevalensi tertinggi 

ada di Kabupaten Pemalang 17,3%, Cilacap 17,1%, Banjarnegara 15,2%. 

Menurut teorinya terutama pada temuan bahwa lebih dari 83 % dari mereka yang 

meninggal akibat penyakit jantung koroner berusia 65 tahun atau lebih dari 65 

tahun. Berdasarkan laporan dari salah satu rumah sakit di jawa tengah, kasus 

tertinggi penyakit jantung koroner adalah di Kota Semarang (26%), Sedangkan 

kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Banyumas (10,89%). Kasus ini paling 

sedikit dijumpai di Kabupaten Tegal yaitu sebesar (0,01%). Rata-rata kasus 

jantung koroner di Jawa Tengah adalah 525,62 kasus (Himpunan Mahasiswa 

Epidemiologi FKM Unhas, 2008).  

 Faktor-faktor penyebab serangan jantung adalah faktor utama yang 

meliputi tiga hal, yaitu perokok berat, hipertensi, dan kolesterol. Faktor kedua 

adalah faktor pedukung yang meliputi obesitas, diabetes, kurang olahraga, 

genetis, stress, tipe kepribadian, pil kontrasepsi oral, gout (Payne, 1995). 

Muhammad (2009) menjelaskan bahwa penyebab lain dari serangan jantung 

ialah terjadinya suatu bekuan dari bagian jantungnya sendiri. Suatu bekuan 

(embolus) terbentuk di dalam jantung lalu pecah dan tersangkut di arteri koroner. 

Terjadi kejang pada arteri koroner yang menyebabkan terhentinya aliran darah. 

Kejang ini bisa disebabkan oleh obat (seperti kokain) atau karena merokok, tetapi 

kadang penyebabnya tidak diketahui. Menurut American Heart Association 

(AHA), faktor risiko dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, antara lain:faktor 

risiko utama (mayor risk factor) seperti kolesterol darah yang abnormal, 

hipertensi dan merokok. Faktor risiko tidak langsung (contributing risk factor) 
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seperti diabetes melitus, kegemukan, tidak aktif dan stres. Faktor risiko alami 

seperti keturunan, jenis kelamin dan usia (Soeharto, 2001). 

Pengaruh intake karbohidrat dengan penyakit jantung koroner adalah 

salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung koroner. Sebuah penelitian di 

Washington menyatakan, konsumsi makanan diit yang kaya karbohidrat 

berpotensi meningkatkan kadar gula yang akan mempengaruhi fungsi aliran 

darah sekaligus mengakibatkan risiko penyakit jantung semakin besar. 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat berlebihan akan 

dipecah menjadi lemak dalam tubuh (Koni, 2009). Menurut Judith Swarth (1993) 

makanan yang mengandung karbohidrat sangat penting karena kalori yang 

dihasilkannya akan mencegah penggunaan protein sebagai sumber energi. 

Protein dapat digunakan untuk mempertahankan sistem kekebalan dan ukuran 

otot, mengatur keasaman darah, dan memproduksi jutaan substansi yang 

dibutuhkan untuk mengatur proses tubuh. Metabolisme karbohidrat setelah 

melewati dinding usus, berupa glukosa didalam cairan darah dialirkan ke hati. 

Sebagian dari glukosa diubah menjadi glikogen, dengan tetap menjaga kadar 

glukosa dalam darah pada batas normal (80-110 mg/dl). Jumlah masuk 

karbohidrat dari makanan melebihi keperluan tubuh akan menjadi kalori dan 

sebagian dari kalori akan ditimbun  di dalam hati dan jaringan otot sebagai 

glikogen. Kapasitas hati dan otot untuk menyimpan glikogen terbatas, sehingga 

kelebihan karbohidrat akan diubah menjadi lemak dan ditimbun dalam jaringan 

lemak. Apabila oleh suatu keadaan tubuh memerlukan kembali energi, maka 

simpanan glikogen dipakai terlebih dahulu baru kemudian simpanan lemak. 

Melalui proses kimia yang bertingkat-tingkat dan rumit sebagai “Siklus Krebs”, 
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glukosa dan glikogen diubah menjadi ATP, C0², dan H²0. ATP inilah yang mudah 

melepas energi (Soeharto, 2001).  

Metabolisme protein dimana protein dari zat makanan diserap melalui 

dinding usus dalam bentuk asam amino. Saluran (cairan) darah asam amino 

diambil oleh sel jaringan tubuh. Asam amino terutama digunakan untuk 

pembentuk atau pertumbuhan dan pemeliharaan sel jaringan dan mengganti 

yang rusak. Sebagian yang lain dipecahkan melalui berbagai proses kimia untuk 

disintesa menjadi energi dengan mengikuti sistem “ Siklus Krebs” (Soeharto, 

2001). Menurut almatsier (2009) protein apabila kelebihan akan mengalami 

deaminase. Nitrogen dikeluarkan dari tubuh dan sisa ikatan karbon akan diubah 

menjadi lemak dan disimpan di dalam tubuh. Makan protein secara berlebihan 

dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Mekanisme fisiologi konsumsi 

makanan manis meningkatkan lemak tubuh melibatkan tingginya densitas energi, 

efek rasa lezat pada makanan manis, lemahnya kekuatan rasa kenyang, 

lemahnya regulasi fisiologi asupan lemak terhadap asupan karbohidrat 

(Drewnowski, 2007). Kontribusi makanan manis dan berlemak terhadap obesitas 

memperlihatkan bahwa hubungan yang nyata (Drapeau, 2004).  

Pengaruh intake lemak dengan penyakit jantung koroner merupakan 

salah satu faktor yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Intake bahan 

makanan melebihi keperluan tubuh maka akan disimpan dalam tubuh sebagai 

lemak dan meningkatkan kadar lemak dalam cairan tubuh. Lemak dalam darah 

dapat berupa kolesterol dan trigliserida. Unsur utama bahan makanan adalah 

karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiganya dapat diubah menjadi energi melalui 

proses kimia yang bertingkat-tingkat (Soeharto, 2001). Banyak mengkonsumsi 

lemak hewani (lemak jenuh) akan meningkatkan kolesterol dalam darah, dalam 
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proses jangka panjang akan mengakibatkan penimbunan (plak) di pembuluh 

darah sehingga pengaliran darah ke seluruh tubuh dapat terganggu atau 

terhambat. Apabila perubahan ini terjadi pada pembuluh darah koronaria 

menyebabkan penyakit jantung koroner (Krisnatuti dkk, 2002). Metabolisme 

lemak dimulai dengan proses pemecahan (hydrolisa) yang menghasilkan gliserol 

dan asam-asam lemak. Proses gliserol yang terakhir dengan perubahan gliserol 

menjadi glikogen. Gliserol ini diperlukan sebagai karbohidrat dan mengikuti 

proses seperti glukosa, sedangkan asam lemak diubah menjadi zat-zat tertentu. 

Zat-zat ini diproses lebih lanjut dalam sistem “Siklus Krebs” untuk menghasilkan 

energi (Soeharto, 2001). 

Pengaruh intake kolesterol dengan penyakit jantung koroner adalah 

merupakan salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya aterosklerosis 

(pengerasan pembuluh darah arteri) (Soeharto, 2001). Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kadar kolesterol yang tinggi merupakan salah satu kondisi 

yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Kadar kolesterol yang 

baik adalah 200 mg/dl. Memiliki kadar kolesterol 240 mg/dl memiliki risiko dua 

kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dibandingkan yang memiliki 

kolesterol dibawah 200 mg/dl (Ramadhan, 2008). Kolesterol adalah senyawa 

berlilin yang disebut lipida, tidak larut dalam air dan plasma darah. Senyawa ini 

diangkut dalam darah oleh berbagai apoprotein ke hati untuk diproses. 

Penimbunan kolesterol pada dinding arteri dapat mengganggu aliran darah, 

menghambat oksigen mencapai otot jantung sehingga akhirnya dapat 

menimbulkan serangan jantung (Soeharto, 2001). 

 Prevalensi penyakit jantung koroner di  RSUD Dr MOEWARDI pada 

tahun 2011 ada 2,68% kasus dan pada tahun 2012 ada 5,81% kasus. Penyakit 
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jantung di  RSUD Dr MOEWARDI menduduki urutan ke 4 pada tahun 2012. Pada 

tahun 2011 tidak menduduki 10 besar, jadi  semakin tahun penyakit jantung 

semakin meningkat. Berdasarkan data tersebut penulis mengambil judul 

perbedaan intake karbohidrat, protein, lemak, kolesterol antara penderita 

penyakit jantung koroner dan penyakit jantung non koroner pada pasien rawat 

jalan di RSUD Dr MOEWARDI (Rekam Medik RSUD Moewardi, 2012).  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada perbedaan intake karbohidrat antara penderita penyakit 

jantung koroner dan penyakit jantung non koroner pasien rawat jalan di 

RSUD Dr Moewardi ? 

b. Apakah ada perbedaan intake protein antara penderita penyakit jantung 

koroner dan penyakit jantung non koroner pasien  rawat jalan di RSUD Dr 

Moewardi ? 

c. Apakah ada perbedaan intake lemak antara penderita penyakit jantung 

koroner dan penyakit jantung non koroner pasien rawat jalan di RSUD Dr 

Moewardi ? 

d. Apakah ada perbedaan intake kolesterol antara penderita penyakit jantung 

koroner dan penyakit jantung non koroner pasien rawat jalan di RSUD Dr 

Moewardi ? 
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C. Tujuan penelitian 

Tujuan umum :  

Untuk mengetahui perbedaan intake karbohidrat, protein, lemak, dan 

kolesterol antara penderita penyakit jantung koroner dan penyakit jantung non 

koroner pasien  rawat jalan  di RSUD Dr Moewardi. 

Tujuan khusus :  

a. Mendiskripsikan karakteristik responden yang meliputi umur, pendidikan, 

pekerjaan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, intake 

karbohidrat, intake protein, intake lemak dan intake kolesterol. 

b. Menganalisis perbedaan intake karbohidrat antara penderita penyakit  

jantung koroner dan penyakit jantung non koroner. 

c. Menganalisis perbedaan intake protein antara penderita penyakit jantung 

koroner dan penyakit jantung non koroner. 

d. Menganalisis perbedaan intake lemak antara penderita penyakit jantung 

koroner dan  penyakit jantung non koroner. 

e. Menganalisis perbedaan intake kolesterol antara penderita  penyakit 

jantung koroner dan penyakit jantung non koroner. 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi penderita penyakit jantung (responden) dan masyarakat dapat untuk 

menambah pengetahuan atau wawasan tentang penyakit jantung terutama 

jantung koroner dan penyakit jantung non koroner dan menginformasikan 

tentang intake karbohidrat, protein, lemak dan kolesterol. 

2. Bagi Rumah Sakit sebagai bahan masukan dalam meningkatkan upaya-

upaya pencegahan, informasi, dan bahan pertimbangan dalam pemecahan 
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masalah penyakit  jantung koroner dan penyakit jantung non koroner 

khususnya di RSUD Dr. Moewardi. 

3. Bagi peneliti sebagai lanjutan peneliti untuk menambah variabel atau faktor 

lain yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner. 

 


